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Montello ngồi trầm ngâm.
Hắn duyệt lại lần chót
chương trình thanh toán bọn
Triad ở Los Angeles. Al
Montello không phải người
ngu đần, hắn thừa hiểu việc
Lữ lên gặp nói khích hắn để
mượn tay diệt bọn Traid trừ
mối đe dọa cho Lữ. Thực sự
không có chuyện của Lữ,
Montello cũng sẽ phải ra tay
với bọn Triad. Đã hai năm
nay, chúng càng ngày càng
lấn lướt không coi thế lực của
Cosa Nostra ra gì nữa.
Tuy
nhiên,
Montello
không có thời giờ để đối phó,
hắn đang bị FBI làm khó dễ
vì một tên thủ hạ làm nội ứng
cho cơ quan này đã thu băng
lấy chứng cớ một số việc làm
của Montello. Và tên district
attorney công tố viện của
Los Angeles nhất định dùng
đạo luật RICO để buộc tội Al
Montello. Đạo luật quỷ quái
này đã làm bao nhiêu tay
Mafia từ vùng biển phía
Đông sang phía Tây nằm ấp
vài chục năm vì áp dụng khắt
khe của nó với các tổ chức
tội ác.
Ít nhất Montello cũng đã
cho thủ tiêu được tên phản
bội trước khi tên này được
FBI bảo vệ cho vào chương
trình witness protection
program và biến mất. Thiếu
nhân chứng, cả trăm tên
công tố viện district attorney
cũng không buộc tội nổi
Montello.
Tuy nhiên trong suốt hai
năm Al Montello lo đối phó
với FBI đã làm hắn không
còn thời giờ và hơi sức để
ngăn chận bọn Triad. Nhưng

mọi sự đã êm dần và hắn
phải lo chỉnh trang lại công
việc của Mafia tại Nam
California. Dĩ nhiên chuyện
phải làm đầu tiên là cho bọn
Triad một bài học. Montello
liên lạc với các tay đầu sỏ
của các gia đình Mafia tại
New York, Atlantic City,
Chicago, Kansas City và
San Francisco. Bọn nào
cũng có chuyện với Triad
đang bành trướng thế lực
trong đám dân Á Châu tại
các tiểu bang nên đều hứa
sẽ tiếp tay với Montello.
Sau khi thủ đủ mọi bề,
Montello sửa soạn chương
trình diệt Triad vùng Nam
California. Hắn đã biết sào
huyệt của Triad trên đường
Hill Street trong Chinatown,
biết đường đi nước bước ngôi
nhà của Henry Cheng, Triad
có bao nhiêu tay súng, giờ
giấc của bọn này. Mọi sự
được nghiên cứu kỹ lưỡng,
địa điểm được chọn lựa kỹ
càng và phân chia công việc,
thời gian cho từng tên thủ hạ
được Montello soạn chương
trình, cẩn thận như một cuộc
bày binh bố trận.
Chỉ còn một điểm duy
nhất Montello không được
hài lòng cho lắm. Thủ hạ của
hắn vẫn chưa tìm ra chỗ ở
chính xác của Vấn, người
hắn nhận giao kèo thanh
toán cho Lữ và đã thất bại
trên con đường xa lộ 405.
Montello muốn làm xong mọi
việc trong kỳ này. Hắn muốn
giải quyết tất cả để không
còn phải thắc mắc về mấy
tên Việt Nam thanh toán
nhau làm phiền đến hắn và

149

dù muốn dù không, cũng là
ngọn lửa châm vào thùng
thuốc súng khơi mào chiến
tranh giữa Mafia và Triad.
Hơn mười tay súng tụ tập
trong phòng khách của
Montello. Hắn đảo mắt nhìn
quanh và gật đầu hài lòng.
Ricky và Johnny đều có mặt.
Chỉ hai tên này cũng có thể
hạ được cả chục tên Tàu
Triad dơ bẩn. Huống hồ hắn
đã huy động toàn lực bọn thủ
hạ ở Los Angeles và cả khu
San
Fernando
Valley.
Montello chỉ tay vào Ricky
nói:
- Mày và bốn thằng khu
Valley đi bọc ngả sau.
Thằng Johnny và 3 thằng
Orange County đi ngả trước.
Gặp thằng Tàu nào là bắn
hết. Tất cả biết mặt tên
Henry Cheng rồi chứ? Tên
nào hạ được thằng này tao
sẽ thưởng riêng!
Ricky, Johnny và đám thủ
hạ ba vùng Los Angeles,
Valley và Orange County
đều gật đầu. Chúng biết tính
Montello, ít khi hắn ra giá
thưởng như thế. Điều đó có
nghĩa Montello coi trọng tên
Chệt này. Và chúng sẽ phải
hết sức cẩn thận. Bọn Triad
mới vài năm đã mạnh lên
như thế, chúng không thể là
những kẻ bất tài. Và cuộc
chiến sẽ hứa hẹn nhiều sôi
nổi.
***
Hai chiếc xe Lincoln màu
đen tuyền rẽ vào đường Hill
Street trong Chinatown.
Johnny xuống xe nhìn quanh
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một lúc và gật đầu ra hiệu
cho 4 tay thủ hạ trong chiếc
Lincoln đầu tiên ra khỏi xe.
Cả toán đi vào con đường
cụt nhỏ xíu với cửa tiệm vắng
hoe đóng cửa im ỉm ở gấn
cuối đường là mặt tiền của
tổng hành dinh Triad. Chiếc
Lincoln thứ hai đi thẳng và
quẹo vào đường ngang bọc
mặt sau đường Cherry Drive.
Ricky dẫn toán thứ hai đột
nhập vào mặt hậu của ngôi
nhà Henry Cheng. Hắn đã
thuộc lòng bản đồ và đường
đi nước bước dinh thự Triad
này. Bên trong hàng rào cao
ngất ngểu là một sân cỏ
rộng. Các mắt thần điện tử
gắn với camera và hệ thống
báo động chạy suốt hàng
rào và trên các cây cao dọc
sân cỏ. Đột nhập vào không
phải là chuyện dễ.
Ricky mỉm cười. Bọn hắn
đâu cần vào lén lút. Hệ
thống báo động kia có tân
tiến đến mấy cũng vô ích vì
khi Johnny tông cửa xông
vào mặt tiền cửa tiệm, một
tên đàn em của Ricky đã
trèo lên cột điện của cả khu
này chờ đợi tín hiệu bằng
walkie-talkie và cắt dây điện
ngay. Không có điện cả ngôi
nhà sẽ tối hù, các camera,
màn ảnh truyền hình và hệ
thống báo động sẽ tắt hết,
bọn Triad muốn trở tay cũng
không kịp.
Montello đã trù liệu tất cả.
Bọn Triad túc trực trong nhà
chỉ chừng 7, 8 tên. Johnny,
Ricky và mười tay súng của
Montello thừa sức thanh
toán hết. Bọn Triad còn lại
nằm trong chợ Á Trung sẽ

được một toán khác chặt gọn
trong cùng lúc. Mọi sự sẽ ăn
khớp từng giây từng phút.
Montello ngồi lại trong chiếc
Lincoln đầu tiên cùng tên tài
xế và chờ đợi tin tức chiến
thắng.
***
Johnny đạp cửa căn tiệm
nhỏ bẩn thỉu che dấu ngôi
dinh thự của Henry Cheng.
Hai tên Tàu già ngồi đọc báo
nhỏm dậy định hỏi nhưng
không kịp. Một tràng đạn từ
họng khẩu súng Uzi làm dội
ngược hai tên Tàu vào bức
tường sau. Chúng chỉ kịp
dương đôi mắt trợn trừng và
từ từ gục xuống. Johnny và
đàn em xông vào hành lang
phía trong. Hắn đạp chiếc
cửa dẫn vào phòng khách
của Cheng và ria một tràng
đạn. Cùng lúc điện trong
ngôi nhà tắt phụp. Tên
Ricardo ở cột điện ngoài
đường đã cắt đứt đường giây
điện.
Phòng khách tối om,
Johnny và toán thủ hạ đeo
kính hồng ngoại lên mặt.
Bọn hắn thấy mọi sự rõ như
ban ngày trong khi người
trong nhà không thấy được
toán tay súng Mafia. Johnny
nghe tiếng súng bắt đầu
vang lên phía sau ngôi nhà,
chỗ sát với bãi cỏ rộng và
hắn mỉm cười. Ricky đồng
thời đã tiến vào phía ngả
sau, hai mặt bắt đầu giáp
công làm sao bọn Henry
Cheng này thoát khỏi.
***
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Cheng đẩy vội tấm thân
nóng bỏng của người đàn bà
sang một bên và choàng
dậy. Hắn rủa thầm. Đáng lẽ
hắn phải đi ngay theo sau
Paul Huang và Wang Li để
chắc chắn trong vụ thanh
toán Lữ. Nhưng cô tình nhân
mới này quá sức đòi hỏi. Đã
cả đêm qua còn chưa đủ bắt
hắn phải chiều nàng thêm
lần nữa. Và chưa kịp sửa
soạn mặc quần áo đến
khách sạn Four Seasons
sau khi phái ba tay súng
hạng nhất của Triad đi hành
quyết Lữ và Uyên, hắn đã
nghe tiếng súng nổ vang
ngay trong ngôi nhà hắn.
Cheng chỉ kịp mặc vội
chiếc quần. Để nguyên mình
trần hắn vớ khẩu súng cạnh
giường và chạy nhào ra
ngoài phòng ngủ. Liếc
nhanh ra sân cỏ phía sau
hắn thấy bóng người đang
băng ngang. Đèn trong nhà
bỗng tắt hết và chỉ còn chút
ánh sáng từ sau sân hắt
vào.
Cheng nghe tiếng súng
nổ ròn rồi tiếng chửi tỉu hà
má của tên đàn em cùng với
tiếng ặc ặc của một tên
khác. Hắn chửi thề thêm một
lần nữa. Ba tay súng chính
của hắn đã đến khách sạn
Four Seasons, bây giờ chỉ
còn mấy tên vô dụng. Cheng
nhắm vào một bóng đen cao
lớn hiện ra sau tấm cửa
kiếng. Hắn nhả đạn và nằm
lăn mình đi vài vòng. Tràng
đạn chạy dài theo hắn từ một
bóng đen khác đạp cửa xông
vào. Cheng quay người và
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bắn ngay khi vòng lăn hắn
vừa dừng. Tên kia rú lên một
tiếng và ôm ngực khuỵu
xuống.
Hạ được hai tên ít nhất
hắn cũng đã trả thù cho hai
đàn em vừa bị gục. Cheng
núp sau chiếc bình cổ bằng
đồng đen cao hơn đầu người
hắn đã mua tận Bắc Kinh
mang sang. Ba bóng người
từ cửa chính vừa xuất hiện,
mỗi tên đeo kính hồng ngoại
lớn phủ gần hết đầu. Cheng
biết ngay Montello đã dốc
toàn lực thanh toán Triad lần
này. Hắn chỉ giận việc sai ba
tay súng đắc lực nhất đi giết
Lữ nửa giờ trước khi bọn này
đến. Một sự tình cờ hay hắn
đã rơi vào mưu kế của bọn
Mafia hắn vẫn thường khinh
bỉ ngu dốt thiếu đầu óc này.
Cheng thấy cơn giận bốc
lên tận đỉnh đầu. Chưa lúc
nào hắn cần Wang Li như lúc
này, Wang Li với tài bắn bá
phát bá trúng sẽ hạ mấy tên
Mafia cỏ rác trong nháy mắt.
Nhưng bây giờ cả căn nhà
rộng lớn này chỉ còn mình
hắn và cô nhân tình đang co
rúm trong phòng ngủ. Tiếng
súng bỗng im bặt có nghĩa
cả 7 tên thủ hạ của hắn túc
trực tại đây đã bị hạ sát. Và
toán giết người của Montello
đang sực sạo để hạ người
cuối cùng là hắn.
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